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শি শীত 

ভভন্মিক্কা! ! 
অনেকদিন পুর্বে আমি ছোটি ছেলেদের জন্ত ছুষ্বখানি বহি লিখিয়াছিলাম। 

তাহাতে আমার উদ্দেগ্ত ছিল পড়া জিনিষটা মিষ্ট করিয়া £ছলেদের সম্মুখে 
উপস্থিত করা--অর্থাৎ ছেলে ভূলান। তাহার পরে জনৈক পুস্তক প্রকাশকের 

, কথায় পুনরায় এই বহিখানি লিখিতে আস্ত করি। কিন্তু চিন্তাকআোত আর 

সে পথে গেল না! ১৪১৫ বংসরের মধ্যে ইহা নিজের পথ বদলাইয়া 

ফেলিয়াছে ! বহি খানিতে স্বভাবের সৌন্দর্ধ্য অনুভব করিবার শিক্ষা প্রভৃতি 
উপেক্ষিত অথচ জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল, এবং সমাজের 

ও দেশের কথ! আসিয়৷ পড়িরাছে। ইহ দেখিয়া ভাবিলাম ঘে আমার মত 

ছেলেভুলান লেখকের পক্ষে এরূপ বহি লেখা অতি সাহসের কাধ্য হঈয়াছে। 
তখন আমি বহি খানি আমার বন্ধু এবং আঁমাদের স্কুলের সংস্কৃত ও বাংলা 

ভাষার শিক্ষক শ্রীসুক্ত ঈশান চন্দ্র রায় বি, এ, মহাশয়কে দেখাইলাম। তিনি 

বহি খাঁনির প্রশংসা করিয়া ইহার একটি অবতরণিকা লিখিয়। দিবার নিমিগু 

আমাদের কলেজের বাংলা ভাষার দ্মধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র কাঁব্যতীর্থ 

মাশরকে অন্গুরোধ করিতে বলেন। 'অতঃপর কাব্যতীর্থ মহাশয় অন্বগ্রহ 

করিয়া ইহার একটি অবতরণিক| লিখিক্! দিয়াছেন। তিনি ইহার যে সকল 

গুণের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ইহার আছে বলিয়া আমি কখনই আশা! করি 

নাই। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন “' কমলার গানে* একটি অপূর্ব আঁশার 
সঞ্চার হয়।”” তাহার কিরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে তাহা আমি বুঝিতে 

ন। পাঁরিলেও তীহার কথায় আমার আশার সঞ্চার হইয়াছে ধে কমলার গান? 

সাধারণের সু-দৃষ্টিতে পড়িবে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের অন্তগ্রহে আমি কৃতাঁথ 

হইয়াছি। তাহাকে এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র রায় মহাশয়কে আমি 
ধন্তবাদ দিয়া তৃপ্ত হইতে পাঁরিলম না। আমার অন্ততম বন্ধু শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
ভট্টাচার্য্য বি, এ, বি এল, বহিখানি আঁগা-গোঁড়। দেখিয়। দিয়! আমাকে বিশেষ 

,শাহাঁধ্য করিয়াছেন। তজ্জন্ত আমি তাহার নিকটও খনী। 

গ্রন্থকার. 





অন্বভল্নিক্কা। ॥ 
জীধনের প্রভাতে শিশুর নিকট যেন এক নৃতন স্্য প্ররুতিকে তাহার 

মধুর কিরণে রঞ্জিত করিয়া হসাইতে থাকে । তখন লে প্রত্যেক বস্ততেই 
একটা মনো গ্রাহি নৃতনত্ব, অভিনব নিন্ময় এবং অপুর্ব সৌন্দধ্য মন্থভব করে। 

প্রকৃতির এই ঘৌন্দধ্য উপভোগ করিতে কয়জন কত দিন পারে? 

অধিকাখশের নিকটই অতি অল্প সময়ে সকল মেন পুরাতন হইয়া পডে। তাহার 

কারণ তাহারা সম্যক, দেখিতে আঁখি মেলে না দুরে মন্দিরের চুড়া দেখিয়া 

দেবত। চিনে- অথব। বসন দেখিয়। রূপের ইয়ত্তা করে। 

প্রকৃতির এই সর দেখিতে অনুনদ্দিংস। ও একগ্রহা চাই; আর চাই 
মভ্যাস ও অন্ণীলন! ইহাতে উপদেষ্টা একটী আনুসঙ্গিক প্রধান সহায়। 

উহার ফল জ্ঞান--মনের পরিপুষ্টত।, এব দশেব ও দেশের ভিত-কল্পে একটা 

পুষ্ট মনের চিন্তা-প্রব!ভ্। 

অভিনব বস্তু দশনে জ্ঞনলিপ্নূর মনে কত প্রশ্নেরই উদয় হয়। তখন সে 

লমগ্র জগতের নিকট আপনার প্রপ্রসমাধানের আকাজ্জ। করে, এবং তাহার 

উপদেষ্টার প্রয়োজন ভয় । 

প্রকৃত উপদেষ্টা অতি বিরল। পিঠা মাত! প্রভৃতি অনেকেই শিশুকে 

উপদেশ দেন; কিন্ত তাদের কয়জন যোগা উপদেষ্টা হইতে পারেন £ 

কয়জনের লক্ষ্য স্থির থকে % ক্রুজনই বা উপদেশ-প্দ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করেন? 
আমাদের দেশে অনেক পিতা মাত! কেবল পুস্তক অধ্যয়ন করাই পুজ্রের 

শিক্ষা এবং বগ্ধন ও গুহমাঞ্জন।দি কাঁধ্যে পটু করিয়া কন্তার শিক্ষা সমাপ্ত 

করেন। এরপে শিক্ষা কখনই পুর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ইহাতে 

জগতের অধিকাংণ বস্তই তাহাদের দৃষ্টি ভ্রবং শ্রুতির অগোচর থাকিয়। নিবিড় 
তমসাবুত থাকে । 

কম্ল।র শিক্ষা এপ নয়। গ্রন্থকার তাহীকে স্বভাব-গ্রাহছি মন এনং 

স্থির লক্ষ্য ও উপায়দর্শী উপদেষ্টা দ্িয়াছেন। তাহার মন প্ররুতির সৌন্দর্যো- 

পভোগে মথ্খ। পুস্তকাঁজ্সিত বিদ্যা হইতেও দে বঞ্চিত নহে। কর্বীরের 



7/6 

অলৌকিক পটুত্ব এবং অসাধারণ ক্ষমতাও তাঁার অপরিচিত নহে। দৃষ্টান্ত 
শিক্ষা দানের প্রধান উপাঁয়। ইংরেজ নাঁবিকের দৃষ্টান্তে সে পরাধীনতার 
ক্রেশ বুঝিতে পারিল। কারামুক্ত পারাবত কমলাকে ছাড়িয়া উড়িয়া! যায় 

না কেন?-_-এ বড় বিষম সমস্তা। চীন দেশীয় বন্দীর দৃষ্টাস্ত এ সমস্তা 

দুর করিল । 

শিক্ষান অন্ততম উপাঁয় আদর্শ! নিজ সমাজের কুপ্রথা সমুহ কিরূপে 

উঠাইয়া দেওয়া বাঁয় তাহা শিখাইতে *'জাঁপ রমনী গণের আদর্শ সংস্থাঁপিত 

হইল _-তাভাদের শিল্প, বিজ্ঞান, উদ্ভমশীলতা, রীতি, নীতি এবং কাধ্যকলাপ 

« কমলার গানে” ক্থঞ্চিৎ বণিত আছে। 

“কমলার গানে” একটী অপুর্ব আশার সঞ্চার হয়। আমাদের দেশের 

প্রত্যেক বালিকাঁই বাঁহাতে কমল! হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করিতে পারে 

তজ্জন্তই বোধ হয় কমলার গানের" উৎপন্তি। 

মধ্যাপক-: 

শ্রীতীশ চন্দ্র কাব্যতীর্থ । 

সিটি কলেজ, কলিকাতি? । 



তত পিন, পু ১৪১ 
22 

লাশ সপ অজ টি ৯০ 

০, বি 

২ ৯১ 

এ পা ৬ প্" হি : ৩০০০৭৯ 

ঠা ৩ ১০ 2, র্ ৯, 

»ক্কমলার থীন। 
০ 

কমলার স্বভাব । 
কমলা এখন একটী ছোট মেয়ে । তাহাদের বাড়ী সহর 

হইতে দুরে একটা নির্জন বাগানে । তাহাদের বাগান ঘেঁসিয়া 
একটী রেল-পথ গিয়াছে । উচু রেল-পথের ঢালু ধার সবুজ 
ঘাঁসে টক ছোট পাহাড়ের ধার বলিয়া মনে হয় । তাহাদের 

বাগানে কুল গাছ, পেয়ারা গাছ, বেল গাছ, আম গাছ আর 

অনেক লেবু ও কলা গ্রাছ আছে। তাই তাহাদের বাড়ীতে 
তাহার মামার বাড়ী ও মাঁদীর বাঁড়ী হইতে ছেলে মেয়েরা 

গিয়া খুব আনন্দ করে। অন্য লোকের সহিত তাহাদের 

বড় সংশআ্রব নাই; কারণ তাহার বাব! বিশেষ প্রয়োজন 

ব্যতীত কাহারও বাড়ীতে যান না। তিনি বলেন, “লোকের 

সহিত বেশী মেসামিপণি করিলে কেবল কাজের ক্ষতি ।% 

তাহাদের বাড়ীতে আছে হছুটী খোকা, একটা মাঁলী, 

কয়েকটী ছাগল, অর মোজার একটী কারখানা, মোজার 
কলে পাড়ার কয়েকটী বিধবা মেয়ে কাজ করে। কমলা 

তাস্থাদের গুরু । 

সন্থরে মেয়েদের হিসাবে কমল! একটা «জঙ্গলি” 

তাহাদের মন্তব্যের প্রথম অজুহৎ * এই যে সে এখনও স্কুলে 
০ ২ শপ সতী পপ পার ০৯ পপ আপি পপ শপ সি পি পপ না আপস শী তত পা শর আপস ০ পাপ জীন প্রি পপ আপ লাশ পপ 

* অজুহৎ (কারণ) পাশি ক্গা | ইহা সর্কাদা আদালতে ব্যবহার হয়। 



২ কমলার গাঁন। 

না গিয়। কেবল তাহার বাবার কাছে পড়ে আর জঙ্গলে 

থাকিয়া ভোরের বেলায় পাহাড়ি মেয়েদের মত ছাগল-ছুধ 

দোঁষ ও ছাগল্গুলিকে খাওয়ায় | 

ছিতীয় অজুহত এই যে সে কাহারও কাছে সন্কুচিত হয় 

না, এবং সকলকার সামনেই বাগানে ও রেলের রাস্তার ধার 

দিয়া খেলা করিয়া বেড়ায় । তাহার বাব। যখন বিকাল 

বেলায় ছাগল গুলিকে ছাঁড়িয়। দিয়া রেলের রাস্তার ঢালুর 

মাথায় বলিয়া হাওয়া খাঁন তখন দে নিজের মনে বৃন্রসংহার 

বা মেঘনাদ বধ কাবোর কবিত। আওড়াইতে আড়াইতে 

লাইনের তার ধরিয়া দৌড়িষ! বেড়ায়, আর এক এক বার 

তাহার বাবার সামনে দাড়াইয়া কোন কোন্ কথার মানে 

বুঝয়। লষু। 

তৃতীয় অজুহৎ এই যে দে বড় বাপ-আছুবে মেয়ে। 

তাহার বাঁব৷ যখন সন্ধ্যার পরে বাহিরে ঘাসের উপর আরাম 

চেয়ারে বসেন, তখন সে গিয়া বাবার কোলের মধ্যে বসিয়া 

আকাশ দেখে, আর কোন তারায় জ্যামিতির কি ত্রিভুজ 

হইয়াছে, ছায়া-পথ কোথা দিয়। কি ভাবে গিয়াছে, এই সকল 

তাহার বাবাকে. দেখয়। প্রায় ১২ বৎসরের মেয়ে হইয়াও 
তাহার কিছুতে দক্কেচ নাই। গহন! কাপড় চোপড়ের মর্ম 

সে আদে জানে না। সেজানে কেবল তাহার বাঁবাকে, মাকে, 
আর ছোট ভাই ভু”্টিকে । আকাশ, চন্দ্র, তারা, ফুল, লতা, 
পাতা) ছাগল ছানা, পাঁয়র। এই সকল লইফাই তাঁর আমোদ । 



কমলার গাণ। ৩ 

এই রকমের অপরাধ কমলার অনেক । ইহার জন্য 

তাহার বাবাও কতকটা অপরাধী | তাহার বাবা বলেন ৭স্বভাব- 

জাত বস্তুর সৌন্দধ্য অনুভব করিতে, এবং স্বভাবের মধ্যে 
ভগবানের স্গ্টিকৌশলের বিষয় চিন্তা করিতে যে শিক্ষা ও 
অভ্যাস করে,সংসারে কেবল সে-ই সর্বদ! আনন্দ ভোগে সমর্থ । 

সভ্যতার চাঁকচিক্যে এবং অর্থ-লদ্ধ ভোগবিলাসে হুখের অনু- 

সন্ধান করিলে মানুষকে সর্বদাই নিরাশ হইতে হয়। ইহাতে 

মানুষ সমাজের উচ্চতম স্থান লাভ করিয়াও আপ্নার অনন্ত 

দারিদ্র্যে অনুভব করে, এবং দেখিতে পা যেস্তখ আলেয়ার 

আলোকের ন্যায় ক্রমে দুরে পলায়ন করে ও অশান্তি তাহার 

মনে নানা ছলে আপনার রাজত্ব অক্ষু্ণ রাখে,” এই জন্য 
তিনি মেয়েকে স্বভাবের শোৌভায় আনন্দ অনুভব করিতে 

শিখাইয়াছেন। তাই কমলা কাপড় ও গহনার মন্ত্র জানে না। 

কমলার ছোট ভাইটির নাম বুল্বুল। বুলবুল তাহার 
সহিত বড় ছুষ্টাঁম করে । তাই বুলবুলের সহিত তাহার সময় 
সময় ঝগড়া লাগে । একদিন বিকাল বেলায় কমলা ফুল- 

বাগানে ফুল পাতার তোড়া! করিতেছে এমন সময় বুলবুল, 

একটা খেলনা হাতে করিয়া আসিয়া “দিদি-ই-ই” বলিয়া! 
ডাকিল। কমল! অমনি ফুলের তোড়। হাতে করিয়া ভাইটির 
কাছে ছুটিয়া গেল। 

বুলবুল দুষ্টামি করিয়। হাতের খেলনায় তাল দিতে দিতে 

এই গান করিতে লাগিল । 

২ 



কমলার গান। 

বুল্বুলের গান। 

সাজ হয়েছে খুব যে ওগো, 

ফুল বাগানের রাণী ! 

ঢেউ খেলান চুল গুলি সব 
(নাইকে। তায় বেণী), 

পিঠের উপর ছুলে দুলে, 
কর্ছে কিবা খেলা 

বেল চামেলি নানা ফুলের . 

মিলেছে কিবা মেলা ! 

শিউলি কত হীরার মত 

জড়িয়ে আছে গায়, 

ভূঁই-টাপা আর ছুলাল-চাপা 

পড়ে রয়েছে পায় ! 

রাণীর সখা লত। পাতা 

ছুলে ছুলে কয় কথ! 

গাছ গুলি সব খাড়। সেপাই, 

উচু করি মাথ৷ ! 

কে তোমারে সাজিয়ে দিল 

এমন করে আজ? 
রাগ কঃরো না, ঠিক হয়েছে 

বিয়ের কনের সাজ। 
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কমলার গান। . 

কমল! অমনি ছানা-বাঁঘিনীর মত ছুটে গিয়ে বুলবুলের 
হাত ছু”খানি চেপে ধ'রে বলিল ।-- 

“ছু ছেলে! ছু্টু ছেলে! 
ঠাট। দিদির সাথে! 

এর ফল তুই বাবার কাছে, 

পাবি হাতে হাতে। 

চল, এখনি বাবার কাছে, 

বাবার কাছে চল । 

নয়ত ভালে। আপন হাতে 

আপন কাণ মল 1” 

বুলবুল ভয় পেয়ে বলিতে লাগিল ।-_ 

“ন]-_না-_না, যাবনা দিদি, 

ম/লছি ছু”্টি কাণ, 

করব না আর এমন কাজ, ₹* 

গাইব নাকে গাঁন।+ 

কমলা তখন ভাইটিকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল-_*খবরদার 
আর কখনও দিদিকে” ঠাট্ট। ক*রবি না। ভাল ছেলে 
হ'লে খুব ভালবা”সব আর য! চাইবি দেব। 

বুলবুল--“ন! দিদি, আর তোমাকে রাগাঃব না । তুমি 
আমাকে এক দিন উইলিয়মূ-টেলের গান শোনা”বে বলেছিলে, 

তা” আজ শোনা”বে কি ? 



৬ কমলার গান। 

কমলা -_আচ্ছা, বন) এখনি শোনা"ব। আর ছুষ্টমি 
করিস্ না । পারিস্ ত আমার সাথে গান করিম। 

উ*লিয়ম্ টেল্। 
হ্ুইজ দেশে উ”লিয়ম্ টেল 

করে চাষার কাজ, 

বাহাছুর মে যেমন বটে, 

তেমনি তীরন্দাজ । 

চাকরিতে তার নাইকে। মন 
নাম সে নাকো চায়, 

রাজ! উজির কারও কাছে 

তাই সে নাকো যায়। 

গাই বাছুরে ধাড় বলদে, | 
হয়েছে তার শত, 

ইাস মুরণী ছাগল ভেড়া, 
আছে ক্ষেত কত। 

গাছের উপর গাছ উঠেছে 
পাহাড় গুলির পাঁশে, 

মাঝে মাঝে তার সমান জমি 

ভরা সবুজ ঘাসে । 

গ্রাই বাছুর ও ছাগল-ছান! . 
চরছে সেথ। শত 



কমলার গান। 

আনন্দে কি খেলছে তার! 

বলব আমি কত ? 

বাছুর কোলে চ'রছে গাই 

ছুধে পালান ভরা, 

হান্ব। রবে ছুটছে যেমন 

হচ্ছে বাছুর হার। | 
তাড়াক্ তাড়।ক্ বাছুর গুলি 

ছুটছে হেথ। সেথা, 

মায়ের কাছে আমছে ফের 

নেড়ে, নেড়ে, মাথা | 
ছাঁগল-ছান। ছু”পাঁয় উঠে 

ঘাড়টি বাক! করে 
ধপ্ ক'রে ফের আছাড় খেয়ে 

দমৃ-ফাটা ছুট্ মারে। 

কাউকে কাছে দেখলে বসা 
প| তুলে দেয় গায় 

চাপড় খেয়ে ছুই চা*র প! 
পালিয়ে দুরে যায় | 

এঁকে বেঁকে লতিযে উঠে 
ক্ষেতে আঙ্গুর লতা, 

পুজে “টেলে” বরষি কত 
ফল, ফুল, পাতা । 



কমলার গান। 

ফুলের গোছা ফলের থোকা 
.. খরে_থরে-_থরে, 

গন্ধ-মাখা বাতাস দিয়ে 
স্দ। পুজে তারে । 

গমের ক্ষেতে গমের গাছ 

হাজার হাজার মিলে 

ঢেউ খেলিযে ঢেউ খেলিয়ে 

নমে ছুলে, ছুলে। 

কোথাও আবার ছোট গাছ 

মাথায় করে শীষ 

দাড়িয়ে থাকে ওম্রা৷ হেন 
পরিয়া উফীষ। 

আপন ক্ষেতে আপন মাঠে 

আপন মনে থেলে ১ 

আমরিকি! এমন সুখ 

রাজার কু মিলে? 

পজিলার”& নামে বিদেশী এক 

নূতন শামন-কারী, 

সুইজ্ দেশে করল এসে 
কঠোর শামন জারি 

 * জেস্লার। 



কমলার গান। 

নগর মাঝে আপনি খুঁজে 
প্রধান হাটি দেখে, 

মাথার টুপি পথের ধারে 
দিল সেথায় রেখে । 

হাটের পথে যে জন যাবে 

টৃপি খুলে যাবে 
মান্বে না যে হুকুম সেই 

বিষম সাজা পাবে। 
দৈব যোগে উ“লিয়ম টেল্ 

সে পথ দিয়ে যায়, 
টূপি খুলে সেলাম দিতে 

কোন দিকে না চায়। 

অমনি তারে খাড়া সেপাই 
ধরে নিয়ে গেল, 

এক নিমিষে “জিলার” এই 

বিচার ক'রে দিল। 

“মাঠে নে” যাও বেয়াদবৃকে 
বেঁধে হাতে গলে, 

হাজির কর খুঁজে উহার 
ছয় বছুরে ছেলে । 

ঢেড়৷ মেরে দেও দেখবে এসে 

বেয়াদবের দল, 



কমলার গ।ন। 

ছেলের মাথায় বসিয়ে দেবে 
ছোট একটা ফল। 

তার পরে তায় দাঁড় করাবে 

এক শগজ দুরে, 

বেষাদবকে বিধতে হবে 

পে ফল তার তীরে ।” 

হুকুম শুনে উলিয়মের 

বুক ছুড়, ছুড়, করে, 
ভণয়তে ছেলে চমৃকে উঠে 

যদ্দি বা মরে তীরে । 

“নব নাকো, ঠিক দাড়া” 
ভাবন। কিপের তরে ?” 

বললে খোক। দুলে ছলে 

বাপের গলা ধরে। 

ঠিক াড়াব দেখবে বাব ! 
কিছুই ভেব না, 

বীরের বেট! আমিও বীর 
তাও কি জান না? 

বচন গুনে বারের প্র।ণে 

নূতন বধল এল, 

ছেলেটি ছেড়ে ধীরে ধীরে 
ধনুক হাতে নিল। 
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কমলার গান ১১ 

অমৃনি খোকা দৌড়ে গিয়ে 
আপন থানে *& খাড়া 

চোখটি বোজ! হাতটি সোজা 
নাইকো কোন সাড়া । 

অযুত লোক দাড়িয়ে কারো 

কথাটি নাই মুখে, 
পা নাড়েন। শ্বান ফেলেন 

পলক নাই চ”খে। 

ধনুক হাতে উ”লিয়ম্ টেল 

ধীর ও গম্ভীর, 

ভগবানকে স্মরণ করি 

হল নত শির । 

ভুলি শির ধীরে বীর 

জুতিল শর চাপে, 

"কি যেন হয়” ভেবে সবাই 
থর-থর-থর কাপে । 

«কখন যেন ছুটে তীর 
কখন যেন ছুটে, 

ছায় ! হায়! হায়! বাছার প্রাণ 

কখন যেন টুটে 1 
কড়াৎ ক'রে শব হ'ল 

চমূকে সবার প্রাণ, 

* খানেস্সথালে। 



০ কলার গান। 

সামূলে দেখে ভু ইতে পাড়ে 
ফলটি ছুই খান। 

অমনি খোক। দৌড়ে এসে 
বাপের গল। ধরে, 

উ*লিয়মের চ খের জল 

বর্-ঝরু-ঝরু ঝরে । 

“জয়-জয়-জয়” হুম্কারিয়ে 

অধুত লোক ধায়, 

“হুরে ! হরে !” হৃল্কারেতে 

গগন ফেটে যায়। 

“হুরে! হুরে !” হুঙ্কারেতে 

আকাশ পাতাল ভরে, 

জিলার স্থধু নিরাশ হয়ে 

দাত কিড়-মিড়,করে। 
উ্লিয়মের কোমর-বধে * 

দেখে অপর তীর 

প্রাণের ভয়ে দুষ্ট পাপীর 
মন হ'ল অস্থির | 

৮খ রাঙ্গিয়ে গাল ফুলিয়ে 

বলে রাগের ভরে, 

“বেয়াদব তোর অন্থ তীর 

কাছে কিসের তরে ? 
দখা সর বিধেষ্দ কো মর-বদ্ধে । 



কমলার গান । ১৪ 

টল.-মল.-টল, দামোঁদরের & 

বাঁধ যেমন ছুটে) 
উ“লিয়মের ধৈর্য্য তেমন 

ধমক শুনে টুটে। 
গণজ্জে উঠে সিংহ সম 

বল্লে তারে বীর 

“মরলে ছেলে তোর কপালে 

ফু'্টত এই তীর ।৮ 
বচন শুনে জিলার প্রাণে 

বিষম ভয় পাঁয় 

উ"লিয়মকে ধ'রে নিয়ে 

হুদের পারে যায়। 
শক্ত ডোরে বেঁধে তারে 

নৌকাতে লয় বলে 
প্রণের ভয়ে মাল্লারা মব 

নৌকা বেয়ে চলে । 
মাঝ হদেতে গিয়ে নৌকা 

পড়ে বিষম ঝড়ে, 

ডুবু ডূবু ন।” দেখে সবার 

পরাণ গেল উড়ে। 

* দামোদর নদ বর্ধমান জেলায় । ইংরাজী ১৯৯৩ সা সালে দামোদরের 
বাধ ভাঙ্গিয়! যে ভয়ঙ্কব জল প্লাবন হুইপ়াছিল তাঁহার কথা ৯০ বৎসরেও কোনও 
বাঙ্গালী ভূলিবে না। 

শপ 



কমলার গান। 

তুফান রে একবার না! 

আকাশ পানে উঠে, 
আর বার ফের তীরের মত 

. পাতাল দিকে ছুটে? 
জিলার যেন বলির পাঠা 

থর-থর-থর কাপে, 

মাল্লার৷ সব আপন আপন 

ই নাম জপে। 
কি উচু ঢেউ! পাহাড় যেন 

হাজার মুখে আসে! 

জিলার ভাবে, “এই বুঝি বা 

লয় আমারে গ্রাসে! 

থর-খর-থর কাপে জিলার 

তাকায় আশ পাশ, 
মাঝি বলে “দেখছ কি আর? 

ছাড়ে। প্রাণের আশ। 
টেল্ আসিয়! ধরুক হা!ল 

শীঘ্র ছাড়ে! তারে, 
টেলের মত মাঝি আর 

নাই কেহ সংসারে ।৮ 

ফীপরে পড়ে দস্ত ছেড়ে 

জিলার তারে খুলে, 



কমলার গান। , ১৪ 

অমনি টেল্ ধ'রে হাল 
“সামাল সামাল” বলে। 

“সমান ভাবে ফেলবে দাড় 

বেতাল -- ফে*ল---না, 

ঢেউ কাটিয়ে ল'ব কুলে না” 
নাই কোন ভাবন! । 

ছই খানাঁকে ভেঙ্গে ফেল, 
ফেল নায়ের খোলে, 

ঠিক হয়ে সব খোলে কম, 
নাও যেন না টলে।” 

ডান হু”তে চেউ আস্লে নাও 

ব।দিকেতে ফেরে, 

নাঃ নিয়ে ঢেউ মাথার পরে 

ছুটে চ*লে যায় দূরে। 

ব দিক হ'তে আসসছে ঢেউ 

যেমন টেল, দেখে, 
ডান দিকে সে এক নিমেষে 

নাও ঘুরিয়ে রাখে । 

কখন উচু কখন নীচু 

ছুলে-__ছুলে--ছুলে 

কৌশলে সব তুফান কেটে 
নাও নিল মে কুলে । 



১৬. কমলার গান। 

হঠাৎ একট। পাহাড় পেয়ে 

এক লাফে তায় পড়ে, 
নৌকাতে এক ধাক্কা মেরে 

ছুটল উভ রড়ে। 
ধর্-ধর্-ধর্ »লে সকলে 

টেলের পিছে ধা 
রাগের ভরে পাগল হেন 

জিলার আগে যাঁয়। 

খানিক ছুটে ধনুক হাতে 
1ফরে দীড়া'ল বীর, 

জিলার পানে নিরীক ক/রে 

ছুড়ল সেই তীর। 
লা”গল বুকে বিষম তীর 

॥  জিলার হল সায়, 

সঙ্গীর! সব ছু*টে পালাল 

কেউ না ফিরে চায়। 

উইলিয়মের শেষকালে কি হইল তাহা বুলবুল জিজ্ঞাস! 
করিল। তাহাতে কমল! বলিল--“ভাল করিয়া ইংরাজি 
শিখিয়! যখন আমরা স্থইজ্ দেশের ইতিহাস পড়িব তখন সব. 
জানিতে পারিব। স্থইজার্লগ্ু এখন ইউরোপের একটা 
স্বাধীন রাজ্য। তথা হতে আমাদের দেশে ঘড়ি এবং 
টিনের দুধ আমদানি হ্য়।৮ 



পায়রা । 
কমলা পায়রা পোষে। সেরাজু, পরর্পাউ, লঙ্কা, মুখ্খী 

প্রভৃতি সমস্ত ভাল ভাল পায়রাই তাহার আছে। কিন্তু 

মে অনেক পায়রার নাম আপনার মতলব মত রাখিয়াছে । 

লোকের কথা অগ্রাহহ করিয়া সকল কাজেই সে কিছু কিছু 
স্বাধীনতার স্বাদ পয়। পরর্পাউ পায়রা! সুন্দর নাচে বলিয়া 
মে তাহাদের নাম রাঁখিয়াছে নটন পায়র!। আর লক্কার নাম 

সে রাখিয়াছে ছুটন পায়রা । পায়র! গুলিকে সে বড় ভাল 

বাসে। একদিন একখানি ইংরাজি বহিতে সে এই গল্পটা 

পড়িল। 

বহুদিন পুব্ধে ইংরেজ ও ফরাঁসীদিপের মধ্যে যুদ্ধ 

চলিতেছিল। তখন সময় সময় অনেক ইংরেজ ফরাসীদিগের 

কারাগারে বন্দী খাকিত। যুদ্ধ অন্তে, একজন কাঁরাুক্ত 

ইংরেজ নাবিক লগুনের কোনও রাস্ত|। দিয়] যাইতে যাইতে 

দেখিতে পাইল যে একজন পক্ষীবিক্রেতা একখানি খাঁচায় 

অনেকগুলি স্থন্দর পাখী লইয়া ঈীড়াইয়া আছে। নাবিকের 
তখন কারাগারের সমস্ত ছুঃখ মনে পড়িল সে খাঁচাখাঁনি 

কিনিযা লইয়া পাখীগুলিকে এক একটা করিয়া ছাড়িয়। 
দিতে লাগিল । রাস্তার লোক অবাক হইয়। দেখিতে লাশিল। 
পক্ষী বিক্রেতা তাহাকে পাগল মনে করিতে লাগিল। কিন্তু 
পে কোনও দিকে দৃকৃপাত না করিয়া সমস্ত পাখী উড়াইয়! 
দিয়। আপন মনে চলিয়া গেল। 



১৮; করব্যার পীর । 

গল্পটী পড়িয়! কমলার মনে পড়িল যে, সে তাহার প্রিত্ব 
পায়র। গুলিকে বন্দী করিয়। রাখিয়াছে । তাহার বড় লঙ্জ। 
হইল। জয়নি সে পাঁয়রার ঘরে গিয়! তাহাদিগকে উড়াইরা 
দিতে লাগিল আন এইব্ূপ গান করিতে লাগিল । 

য। দেরাজু , উড়ে চলে যা, 

. উড়ে চলে ঘা আজ, 
রেখে তোদের বন্দী ক/রে 

হঃচ্ছে আমার লাজ। 

ছেড়ে দিয়েছি, যা'সনা তবু 
উড়ে উড়ে উ“ড়ে ! 

বন্দি খানায় থেকে হায় | 

হয়ে গিয়েছ কুড়ে ! 
যারে আমার পায়রা! নটন, 

তুই উ'ড়ে যা ছুটে ; 
নাচগে আজ মনের সাধে 

ঘাটে মাঠে গ্বোঠে। 
নেচে নেচে আপন মনে 

আকাশ দিয়ে চল্। 
ফিরল কেন ? বুঝেছি আমি, 

ভোরও গেছে বল! 

দেখি এখন পায়রা জুউন 
তোর আছে কি বল; 



শু 





কমলার গান। ১৯ 

ডিগ্বাঁজীতে ছুটে ছুটে 
তুই আকাশে চল। 

যুক্ত বাতাস মুক্ত আকাশ 
মুক্ত আপন মন ) 

নিলাজ হয়ে হ"রেছি আমি 

তোদের এমন ধন ! 

পায়রা গুলির একটীও উড়ে গেল না । সকলেই ফিরে 
এসে কমলার হাঁতে, মাথায় ও মাটিতে, তার পায়ের কাছে 
বমল। তখন মে অগত্য! তাহাদিগকে আবার ঘরে বন্ধ 

ক'রে তার বাবার কাছে গিয়ে এইরূপ বলতে লা”গল। 

শোনো গে বাবা শোনো গো বাবা 

অদ্ভুত এক কথা, 

পায়রা পুষে আমার মনে 

লেগেছে বড় ব্যথ|। 

মুণ্ত, বাতাণ মুক্ত আকাশ 

মুক্ত আপন মন, 

নিলাজ হয়ে হরেছি আমি 

তাদের এমন ধন। 

তাইতে আজ বিকাল বেলায় 

গেলাম তাদের ঘরে, 

ছুয়!র খুলে দিলাম তাদের 

উড়ে যাবার তরে। 



২ কমলার গান। 

লক্কা নিলাম, মুখ খী নিলাম 
নিলাম পরর্পাউ, 

সকলকে ছেড়ে দিলাম 
উড়ে গেল না কেউ ! 

মুক্ত বাতাস মুক্ত আকাশ 

মুক্ত আপন মন, 

কেন গো বাবা, এরা সকলে 

ছাড়ল এমন ধন? 

চীন দেশীয় এক বন্দীর কথা 
কমলার বাব! একটু চিন্তা করিয়া বালতে লাগিলেন--" 

অতি বড় গভীর কথ 

জিজ্ঞাসিলে জাজ. 

ভূত বাঁ দেখলে তাহা 

অভ্যাসের কাজ । 

চীন দেশে এক কারা ছিল 
শুন তার কথা, 

বন্দী কত আধার ঘরে 

দিন কাটা”্ত তথ।। 

একদ1 এক বিষম দোষী 

দণ্ড বিষম পায়, 

যৌবনে পা দিতে না! দিতে 

সেই কারাতে যাঁয়। 



কমলার গান । ২১ 

খায় আধারে শোঁয় আধারে 

বসে আঁধার ঘরে, 

দিবাকর বা নিশ।াকর 

কেউ দেখেনা তারে। 

বন্ধ বাতাস বন্ধ আকাশ) 

বাধা খোরাক খায়; 

এই রকমে তিন কাল তার 

কারায় কেটে যাঁয়। 

দাত গ'ড়ল চুল পাকল 

চ”খের জোর গেল, 

তখন তারে খালাদ দিতে 

রাজার হুকুম এল । 

হুকুম পেয়ে খাঁড়। সেপাই 
বাইরে আনে তারে, 

কি অদ্ভুত! দিনের আলে। 

সইতে না সে পারে। 

বন্দী বলে “হেথা আমার 

প্রাণ আই ঢাই করে, 

শীঘ্র মোরে নিয়ে চল 

সেই আঁধার ঘরে।” 

মুক্ত বাতাস মুক্ত আকাশ 

মুক্ত আপন মন, 

দেখ মানুষ কু অভ্যাসে 

চার না'এমন ধন। 

কমলা আশ্চর্ধ্যান্বিত হুইয়। বলিল, “তা হলে মানুষেরও 
এরূপ অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে ? 



* কমলার গান। 

তাহার বাবা উত্তর করিলেন “ই, অভ্যাঁপ অধিক দিনের হইলে তাহ 

স্বভাবকে পরাস্ত করিয়। স্বাভীবিক শক্তি পর্য্যন্ত খর্ব করে; যেপায়রা শুলির 

ভীরুতা ও নির্ধদ্বিতায় আজ তুমি আশ্তর্য্যান্বিত হইতে, উহারা যাহীদের 

বংশ-ধর, তাহারা এক কালে লক্ষ লক্ষ একত্রে ঝাঁক বাঁধিয়া দেশ দেশাস্তর 

ভ্রমণ করিয়াছে; এবং তাহাঁদের উপদ্রবে সুদূর বিস্তৃত বনভূমি পর্যান্ত উৎসন্ 

হইয়াছে 
বহুকাল বন্দি-খানায় গাকিয়া আমাদের দেশের নারীগণের কি শোচনীয় 

অবস্থা হইয়াছে তাহা এই গন্পটা পড়িয়া অনেকটা বুঝিতে পারিবে। ইভা 
কোনও সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত । 

০৮০0 

এক বেহিসাবীর কথা । 
এক থে ছিল বেহিসাবী 

কানাই নাঁম তার, 
চাকরিতে সে পায় বা” তাতে 

নিজের ঢচল। ভার । 

আঁজ এখানে কাঁল ওখানে 
চাকরি হয়, বায়, 

রাঁজা উজির কভু সে মাঁরে 

কভু ফকির হয়। 

সহর তলিতে বেধে এক 

ছোট্ট টিনের ঘর, 

সাধ হ'ল তার দ্বিতীয় বার 

হ'বে বিয়ের বর। 

হিতৈষী এক বন্ধু ছিলেন 

বাড়ীর কাছে তাবি। 



কমলার গান। ২৩ 

“ক,রেনাকে। এমন কাজ” 

বলেন বার বার । 

“অমন কথ! বস্লবেন না 

কভু মহাশয়, 

বিনা বিয়ে বংশ মোর 

রক্ষা! কিসে হয় ?” 

এতেক ব'লে চাকরি ফেলে 

গাঁয়ে কানাই গেল 

€”মাঁপ পরে এক বিধবার 

মেয়ে নিয়ে ঞল। 

এক মাঁসেত্ে ছু'মাস হতে 

চাঁকরিটী তাঁর গেল. 

(বেভিসাবীর £ষ দশ! হয় 

তাই তার ভল। 

কন এরূপ চাকরি বায় 

কু আবার জুটে? 

এই রকমে বছর নয় 

কষ্টে গেল কেটে । 

ভার্্যার এখন পুর্ণ বয়স 

তেজ নাই তাঁর মুখে, 
স্বামীর মুখে রক্ত উঠে | 

দিন কাটিছে ছখে। 

বর খানেক পরে কানাই 

আবরাঁম কতক হয়, 

চলবে কিসে সেই ভাবনা 

জীর্ণ করে তায় 



২৪ কমলার গাঁন। 

দেখে হিতৈষী বলেন “ওহে 

কথা একটা শুন, 

স্স্থ সবল ভার্ধ্যা তোমার 

বুদ্ধিতে নয় উন। 

লেখা পড়া শিখতে যদি 

যায় সে কিছু দুরে 

টাকা কড়ির বন্দোবস্ত 

আমি দেব করে।» 

তা” ভলে তাঁর তরে তোমার 

চিন্তা কতক যাবে, 

ছুই বছরে নিজের পায়ে 
নিজেই খাড়া হ'বে। 

ভার না হয়ে হবে যাঁরা 

সহায় অসময়, 

চাঁয়! এদেশে শক্তি তাঁদের 

হচ্ছে অপচয়! 

ভ'ষ্য। শুনে বলে “এমন 

কে শুনেছে কবে? 

মেয়ে মানুষ পড়তে যাবে 

অন্দরে ন! রবে ! * 

এখন আমি লেখা পড়া 

শিখতে যদি যাই 

অতি বেজার হবেন আমার 

বড় মামীর ভাই। 
৬৬৬০০০০বাানী্ািপ| িস প স পকউ-০ওপপদএন এজশা পাপাপাসপ লাদ জালা পিস ৪০০িশিল বা ক পন পাশিপাশিপিশত পিসি জল শা আসা আর তা ভিতর 

* পায়ের পাতা খুব ছেট না না হলে টীনের নারী সুন্দরী রি গণ্য হয় না। 
তজ্জন্ত তাহার! শিশু কাল হইতে পা বীধিয়! বাঁধিয়া পায়ের পাঁত। এত ছোট 



কমলার গান। ২৫ 

পিমীর দেওর আজ বাদে কাঁল 

মেয়ে দেবেন দানে, 

পণ্ড়তে আমি গেলে তিনি 

থাটো হবেন মানে। 

না হয় আমি জ্ঞাতির বাড়ী 
রান্না করে খাবো, 

তাই ব'লে কি মান থোয়াযয়ে 

পড়তে এখন যাবো ?” 

গল্প শুনিয়া কমল! বলিল দ্বাৰা তোমার সকল কথ। 

বুঝিতে পারিলাম না । আমাদের দেশে এরূপ মেয়ে কি 

বেশী আছে? কমলার বাবা বলিতে লাগিলেন-_ 

ই! কমলা, প্রায় ঘকলি, 

ব'লতে লাগে প্রাণে, 

শিক্ষাহীন, বুদ্ধিহীন, 
পূর্ণ অতিমানে। 

সংখ্যা তাদের যে সব মেয়ে 

টিভিও এখন পায়, 
০ পপ শা জা ০ সপ পপ সাল সপ সপ শি ভসপী পাপ রা তা সপ রাশ পাপ সপ্ন 

করে যে চীনা ন্দরীগণ এঘর ওঘর করিতেও স্বচ্ছন্দে পারে না। তবুও 
চীন! প্রবীণাদিগকে তাহাদের ছোট মেয়ে বেচারীদের পা খোলা রাখিতে 
বূলিলে অনেকেই এইরূপ বলিবে,- 

প্ব+লছ কি গো! এমন কথা 

কে শুনেছ কবে? 
ন। বেঁধে প] মেয়ের কিন। 

মস্ত বড় হ'বে! 

বড় পায়ে সহজে মেয়ে 
হেতা দেখ! যাবে ?” 



২৬ কমলার গান। 

শতকর! এক হ'তে কেবল 

কিছু অধিক হয়। * 

সহরে থেকে জান নাকাকে 
দানে দেয়া বলে, 

কিল রক্ষা” করে কেমনে 

কায়ন্থের ছেলে। 

কুলীনের বড় ছেলেকে 

কুল রক্ষণ তরে, 

অ।”নতে হয় কুলীনের 

মেয়ে বিয়ে কারে। 

দু'বছর বাঁ পাঁচ বছরের 

তাতে ক্ষতি নাই, 

মেয়ের সুধু ঘর মেলা আর 

পধ্যে মেলা চা । 

বরস হ'লে লোকে মেয়ের 

মূল্য বেশী ধবে 

তাইভে ছোট এনে শেষে 

মাস্করস করে। 

* গত সেন্পাস রিপোর্টে ( 591050১ £610011 এ) দেখা ধাঁ যে আমাদের 

দেশে প্রতি ৯১টা মেয়ের মধ্যে একটা মাত্র মেয়ে শিক্ষা পাঁয়। 

1 ধাঁর করিয়া টাক! দিয়] কুলীনের ছোট মেয়ে আনিয়া কুল রক্ষা করিতে, 

এবং তাহায় পরেই মৌলিকের বড় মেয়ে বিবাহ দ্বারা যথেষ্ট টাকা পাইতে 
গ্রন্থকার কীয়স্থ সমাজে অনেক দেখিয়াছেন, কায়স্থ কুলীনের শেষোক্ত শ্রেণীর 

বিবাহ কে “আগ্ভরস” বিবাহ বলে। কায়স্থ কুলীনের “মাগ্য রস”বিবাহে গৃহস্থলীর 
এবং কুল রক্ষার খণ শোঁধের সুবিধা যুগপৎ ঘটে । | 



কমলার গান। ২৭ 

যে কন্াকে দিয়া কুলীনের 

কুল রক্গা পায় 

সে কন্ঠাকে তার বাপের 

“দানে” দেয়৷ হয় 

যেথায় এরূপ মেয়ে অযুত 

তণচ্ছে বেচা কেন।, 

, পঞ্জের ভার হয়ে সবা 

পা”চ্ছে ছুখ নানা, 

জন্ো সেগা করতে হবে 

তোমায় কত কাজ, 

গায়রা গুলি বন্দী ব'লে 

করিছ কিব! লাজ? 

নয় কি অধিক লাজের কথ! 

ভার এ দেশে বার 

সে দিন জাপান সভ্য, সেথা 

মহা কাছের তারা! 

জাপানের নাম শুনিয়া কমলা বলিয়া! বসিল “জাপ-রমবী 
গণের কাধ্য ও শিক্ষা কিরূপ আমাকে বল না বাবা ?” 

কমলার বাবা বালিতে লাগিলেন-- 

জাঁপ-রমণী 
গাঁ মৈত্রী লীলাবতী 

খনা ছিলেন যেখা, 

হাঁ! কি পতন! জাপ্নারীগুণ 

গাইতে হবে সেথা ! 



৮ কমলার গান । 

দশন ও বিজ্ঞান ল”য়ে 

ছিল ধাঁদের ক্থ! 

ভাবো তাদের মেয়ের এখন 

ভরা কিসে মাথ!। 

(দশের জীবন মধ্য-শ্রেণী 

ভাবো তাদের কথা 

তাদের পতন দেখলে লাগে 

প্রাণে বড় ব্যথা । 

মধ্য-শ্রণীর হয়েছে এখন 

কেরাণী-গিরি তর, 

ম্ড়ায় দেন খাঁড়ার ঘা 

ভাধ্যারা তার পর। 

স্বামী যান আঁফিসে চ'লে 

যাঃ হক ছুস্টা খেয়ে, 
পাতের শেষ গ্ুহিণী খান 

তেতুল দরে দিয়ে। 

ত।রপবে এক বাড়ীতে ধু*টে 

| পাড়ার বত মেয়ে, 

দিন কাটান গয়না চুড়ি 

টিপের কথা নিয়ে, 

সন্ধ্যা বেলা আদলে বাড়ী 

স্বামী দিনের পরে, 

স্ত্রী দেন তাঁর শতেক দোষ 
অভিযানের ভবে | 

জাঁপ্ রমণী প্রায় এমনি 

ছিলেন ক'দিন আগে, 



কমলার গান। ২৯ 

এখন তাঁদের কাঁজের কণা 

চম্ৎকারী লাগে। 

জাপ্রমণী স্বামীর কাঁছে 

' গয়না নাহি চাঁন 
তাঁরা এখন গয়নী লাগি 

ফুল বাগানে যান। 

জাপান দ্বীপে ফুলের বাগান 

বাড়ী বাড়ী আছে, 

ফুলের বাগান বড় প্রির 

জাপতর্মণীর কাছে। 

জাপ্-তরুণী ফুল বাগানে, 
বেড়ান হেসে হেসে 

জাপ্-রমণী আমোদী সদ। 

স্বভাব ভালবেসে । 

প্রকৃতি যেন আপন ভূলে 

সবল প্রেম পেয়ে, 

সকল ফেলে আছে সেথায় 

তাদের সখী হয়ে । 

সাজিয়ে তাদের কালো চুল 

সাদ সাদা ফুলে 

বাতাসে বসন উড়াঁয় আর 

সরল ভাবে খেলে । 

ফুলের মাল। দোলায় বুকে 

সাজায় মাথার বেণী, 

পিঠে যেন তা” ছলে--ছুলে 

খেলায় কালো ফণী। 



৫১০ | কমলার গান । 

লাল নীল পাঁটল ফুল 

সাজিয়ে থরে থরে, 

ফুল-গালিচা ফুল ছুলিচা 

পাতে বাগান ভগরে। 

মাঝে মাঝে শষ্য ফুলের 

যেন দুধের ফেনা, 

সাদ! রাঙ্গা পাঁটল ফুল 

বাগান ভর “হেনা”। * 

এমনি করে ফুল বাগানে 

থে”লে বেড়ান ধার, 

রুয ঘুদ্ধে দেখ আবার 

করিছেন কি তারা । 

সমর হতে আহত গণে 

জাহাজ ভরে ভবে, 

দেশে পাঠান হচ্ছে সদা 

আপন আপন ঘরে। 

বাহকগণ জাহাজ হতে 

দোলায় ক'রে করে 

নিঃশবে যাচ্ছে নিয়ে 

প্রতি জনের ঘরে। 

নিঃশব জাপ্-রমণী 

প্রতি দেলার পাশে, 

পিত। কারো, পুত্র কারো, 

ভাই ফিরেছে দেশে। 

সপ পিিপপিপীপাপীসিিপীশীপিশ পলিশ পিপিপি শীসীসিসিী শিিশপশপিপিপিরিপশীশি তি গল শি আপস পীশিশিশীপিপিশিপশাশিপিপালাল শা শিপ পাশ শি্ীশীশাশীশি  শটি শাটল লী িপিশপরীশিপিশীট পপ শি ০০০৭ পপর 

* হেনা জাপানী কথা--অর্থ, ফুল।, 



চে 

মগ 
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£শব্দ জাপ্রমণী প্রতি দোলার পাশে, 
পুত্র কারো পিতা কারে! ভাই ফিরেছে দেশে 





কমলার গান । ৩৬ 

নিঃশব সবাই, কারো 
| জল নাই চ'খে, 
হাহাকার বা আর্তনাদ 

কারো নাহ মুখে । 

হত প্রা আপন জন 

ক'রে দেশের কাঁজ, 

গৌরব তায় মে*নে কারো 

বিষাদ নাই আজ। 

অজ্জনশীল পুরুষ যত 

গেছেন রণ-স্থলে 

জাপ-্গহিণী একাকিনী 

দেখেন মেয়ে ছেলে । 

অন্ন-কষ্ট বন্ত-কষ্ট 

হয়েছে ঘাবে ঘরে, 

জাঁপ-গৃহিণী সহেন তাহ 

অখিন্ন অস্তরে । 

যুদ্ধে যত স্থকে শিনী 

হয়েন পতি হারা 

নিঃশকে। মতে গিয়ে 

মাগ' মুড়ান তারা । 

এত দিন ধা ছলিতেছিল 

স্থকেশিনীর পিঠে 

কাঁছী * হ'য়ে তা টা'নবে কামান 

ঘাটে পথে মাঠে 

ঘরে ঘরে জাপ.-রমণী 

আহত সেবায় রত 
সপ শিপ ললিপপ সালা পাপপিস্পিশাশিলদ শ এপীশিশা শশা ৮ _ স্পট আশ পাশ শী শীট পিসি পিপিপি সপশেসিনাপাপিপাক পরশ পাদ পপ শিস শা শি তি শিক পিগ 3৮ এ. 

* মঠে পরিত্যক্ত চুলে কাহী প্রস্তুত হইনা যুদক্ষেত্রে প্রেরিত হইতেছিল। 



কমলার গান। 

হাস্পাতালে রণ'স্থুলে 

আছেন শত শত 

রত যে যাঁর আপন কাঁজে 

অন্ত কণা নাই, 

কাজের কিব। স্ুশুঙ্খল। ! 

বলি হারি যাই ! 

'গুম্নগুম-গুম্ গঞ্জে কামান 

আত্গুন সদ! ছুটে? 

কড়-কড়কড় শন্দে পাহাড় 

বায় বা কত ফেটে । 

ইন্-ছুম্শ্ছম্ পড়ে গোলা 

চৌদিকেতে শত, 

জাপ-রমণী অটল সেগ। 

আপন কাজে রত 

যেমন কোনো আহত জনে 

আনে বাহকগণে, 

সেবাকারিণী নিয়ে তারে 

| রাখেন যথা স্থানে। 

কারে। বা মুখে রক্ত ভর। 

চিবুক ভেঙ্গে গেোছে। 

ন।কট কারো ব'সে গেছে 

চক্ষু দুস্টা আছে। 

এক জনের পা উপড়ে গেছে 

বাচার আশা নাই, 

"মাগো মাগো? ডেকে বলে সে 

"মা যে হেতা নাই 1১ 



কমলার গান । ৩৩ 

সেবা-কারিণী গিয়ে অমনি 

কোলে নিয়ে তার মাথা, 

নলেন 'বাবা, এইযে সোমার 

মা রয়েছে হেখা 1” 

মায়ের কোল পেয়ে সৈনিক 

মুদে আপন আখি 

সেবাকাবিণী ছাড়েন তারে 

ধড়ে প্রাণ নি দেখি। 

কারো বা এক হাত গিয়েছে 

ডাক্তার তা” কাটেন, 

সেণাকার্িণী সঙ্গে থেকে 

বাণ্ডেজে তা" বাধেন। 

কোনো সৈনিক অতি কাতরে 

করিছে “জল, জল” । 

সেবাকারিণী জল মুখে দেন 

চ'থ ছল্-ছল্-ছল্। 

এরূপ ঘরে রণ-স্থলে 

কাছে পটু ধারা 

শুন এখন কি প্রকারে 

শিক্ষিত হন তারা । 

মার্দের মেয়ে শতেকে ছুই 

শিক্ষা নাহি পায়, 

জাপ-কুমারা গ্রার সকলি 

বিগ্ভালয়ে যায়| 

আছে জাপানে মেয়ের পৃথক 

বিশ্ব-বিষ্ভালয়, 



কমলার গান । 

জাপ-কুমারী তবু ছেলেদের 

তুল্য হ'তে বাঁয়। 

নান। শাস্ত্র দেশের বড় 

বিশ্ব-বিগ্ভালয়ে 
মব্যর়নে সব রত 

আছে শত মেয়ে । 

কলা, চিত্র, চিকিৎসাঁতে 

বৈদেশিক ভাষায়, 

বিজ্ঞানে ও বাণিল্যতে 

ডিগ্রী তাঁর! লয়, 

বিদূষী বহু আঁপন দেশে 

পাকেন কাজে রত 

শিক্ষা দান করেন তাদের 

গ্তাম ও চীনে কত। 

বাণিজ্যের ডিগী নিয়ে 

অ(ফিস্ চালানি শত 

রাজ-পুরুষের ভাষ্য] হয়ে 

| করেন কাঙ্গ কত। 
রাজ.পুরুষ সভায় যান 

রাজ কাধ্য তরে, 

গৃহিণী যান পওদাগরী 

আফিস্ চালা”্বারে 

সন্ধ্যা হ'লে উভয্নেতে 

আসেন ফিরে ঘরে; 

দেশের কথা নিয়ে বসেন 

বিশ্রামের তরে। 



কমলার গন ৩৫ 

আঁকাজ্ষা । ১701110) 

জাপানের কথা -শেষ করিয়া কমলার' বাবা বলিলেন 
“তোমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় এখন গান করিয়া আমাকে 
শুনাও দেখি ?” তখন কমল! ও বুল্বুল সমস্বরে এই গান 
আরন্ত করিল ;-_ 

বিজ্ঞান আর শিল্প, কৃষি, 

শিখব ভালো ক”রে, 

তিন বিষয়ে এম্, এ, হ+ব, 

নয় চাকুরি তরে। 

নেব আমরা অযুত বিঘ] 

ভঙ্গল আর মাঠ, 
করব তা”তে নুতন ক'রে 

গো, পথ, ঘাট। 
মাঝে মাঝে করব ঝিল, 

ফু'টবে ফুল তায়, 

ঝির্-ঝির্-ঝির্ বইবে বাতাস 

স্থববাম মেখে গায় । 

প্রতি িলের কোণে কোণে 

বমবে পাম্প কল 

ফোস্ফৌস-ফোস্ শবে তারা 

তুলবে কত জল। 



৩৬ কমলার গান। 

সুস্থ সবল শরীর হবে 

বেড়া" য়ে ম্বুজ ঘাসে 

কেবল ঘরে বন্ধ কাজে 

অকাল জর। আমে । 

ব্যারিষ্টার বা সিভিলিয়ান 
হ'তে সাধ নাই, 

দিৎ-পিনেটাস্ *্* হেন দেশের 

ডি ্  তে চাই । 
_ শিপ 

রর সিন্.সিনেটাদ্ (075187 2৯) রোম প্রজাতন্ব রাজ্যের একজন 

সভাপতি (/651097)0 ছিলেন। ১২বিথ! মাত্র ভূমি ঠাভার নিজ সম্পত্তি ছিল। 

তাভার সভাপতিত্বে সময় অভিবাতিত হইলে তিনি দূর পর্লীগ্রামে গিয়া সেই 

সামান্ত ভূমি কর্ষণ দ্রারা সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতেছিলেন। ইতি মধ্যে 

অপর রাজ্যের সহিত রো'ম রাজ্যের যুদ্ধ সংঘটিত ভওয়ায় রোমকগণ শক্র কর্তৃক 

ভীষণ তাঁবে আক্রান্ত হইলেন। তথন প্রজাতন্ব সভার সভ্যগণ (501)8101$ ) 

সিন-দিনেটাসের অন্ুদন্ধানে দেই দুর গল্লীগ্রামে গিয়া দেখেন যে তিনি স্বীয় 

পত্ীর সাভায্যে স্বচণ্ে ভুমি কর্ষণ করিতেছেন! অনন্তর সভ্যগণ সিন্-পিনেটাসকে 
পুনরায় দেশসেনায় আহ্বান করিয়া তাহাকে যুদ্ধের অনবয়ান কাল পর্যন্ত 

শসা আপস আশ এ জন পাপ জা পদ পাস ৮ শা শি শীতে 

রোম রাজোর 'একাধিপভি (1)1000107) নিধুক্তী করিলেন। সিম্সিনেটাস্ 

রোমে উপস্থিত হইয়াই আদেশপ্রটার করিলেন যে যুদ্দের উপঘোগা বয়স্ক সমস্ত 

রোমনকৃকে সৃর্যাস্তের পুর্বে পাঁচ দিনের আহার লইয়া মার্স নামক ময়দানে 
সমবেত হইতে হইবে 1 রোঁমকগণ তাহাই করিলেন । সেই নবগঠিত সৈল্তদলের 
সাহায্যে সিন্দিনেটাস্ অবিলান্বে শক্রগণকে পরাস্ত করিয়। স্বদেশ উদ্ধার 
করিলেন। অতঃপর স্তিনি তাতার সেই দুর পল্ীগ্রামস্ত সামান্য ভবনে প্রত্যাগমণ 
পূর্বক স্বহত্তে ভূমি কর্ষণ দ্বার। সংসার-যাত্রা নির্ব।হ করিতে লাগিলেন। 



০০০ 

সপ স্পা গল এপ 

কমলার গান। 

কলের লাঙ্গল রা'খব মোর৷ 
চ"সব ক্ষেত কলে, 

ভু ই নিড়ান জীচড়। দেয়া ও 

হবে কলের বলে। 

শীত বসন্তে রাই মটরে 

মাঠ ভরে যাবে, 

লকৃ-লকে গাছ উঠবে তা”তে 

কত ব। ফুল হ'বে। 

নিযুত রাই সরিষা গাছ 

হল্দে টৃপী প?রে। 

নম ফলক লাগাইয় ৭ 
ক্ভি ৬ 

হাতে ভিন্ন অজ 
1 রি ্  

ঙ্গল।-__ ৰা 

টলের ল্ 

্ে ০৪ 

কাজ হর়। 

স্) ৃ 
সু 

1 দেওয়' প্র | 

চড় 
ত 

চি ১৮1 

হ' আমেরিকায় খুব প্র 

র্ 

ক্ষেত চবা এবং ৫. তত 



কমলার গান । 

আপন বলে পাড়িয়ে রবে 
শতেক বিঘা ভরে । 

থাকবে হাজার মটর গাছ . 
মাঝে মাঝে তার গায়, 

গুণহীন জনে যথা 
ধনীর কাছে রয়। 

আবার কৃতা পুরুষ হেন 

মটর গাছ কত 
আঁপশ বলে দাড়াবে জুড়ে 

বিঘা এক শত । 
সন্ধ্যা বেল দেশ্খব বলে 

সেরে দিনের ক।জ 
মটর ক্ষেত মোদের তরে 

প”্রবে ফুলের সাজ । 
মুক্ত বাতাস, মুক্ত আকাশ, 

মুক্ত আপন মন 
তোঁষে যাহে সুবাস দিয়ে 

স্বয়ং ফুলের বন, 
সস্থ সবল শরার, খেল৷ 

প্রকৃতির কোলে, 
এমন ধন সহরে নাহি 

ধনীর ঘরে মিলে । 



কমলার গান। ৩৯ 

কাপাসের চাষ । 

বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাসে' 

কলের লাঙ্গল নিয়ে, 

তুর ক্ষেত করব পা”্ট 

তন কুড়ি চাষ দিয়ে। 

১|ষে চ।ষে ক্ষেতের মাটি 
করে ফেলব ধুল।) 

“শতেক চাষে মূল। আর 

তার অদ্ধেক তুল|; 

তার অদ্ধেক ধান আর 

বিন। চাষে পান।” 

খন।র এহ বচন মোর। 

করব নাকো আন। 

ঠাক। মন্লিন এক কালে য। 

দেশ বিদেশে যেত, 

তারও মিহি তুলার সত! 
মোদের দেশে হ'ত। 

এখন কিন। মিপর বিন। 

ভাল তুলা না হয় 
মলাক কথা শুনে রাগে 

শরীর জ্ব'লেযায়। 



শিপ বাপ্পা সপে ০ 

কমলার গান। 

অন্যদেশ হচ্ছে সরল 

ক'রে নূতন ফসল 

ভারত সুধু হচ্ছে নীরস 
খোয়ায়ে তার আমল। 

পাঠা্ত যাঁরা ঢাকা মস্লিন 

রোমের ঘরে ঘরে, 

তাবর। চাঁয় আজ বিলাত পানে 

বননের তরে । 

মিলর হ'তে এনে বীজ 

দেশী বীজের নাথে, 

মিশায়ে মোরা শঙ্কর বীজ 

কর”ব এক ক্ষেতে 

সার মিশায়ে কোপে কোপে 

হাক্ক। কঃরে মাটি, 
ক'রব তায় চারার তরে 

ভাটা + পরিপাটী। 
শপশপিএক পলি গলপ সশা শিক লিগ 

* মার্কিন ও মিনর দেশ হইতে এখন উংকুষ্ট জাতীয় তুলার বীজ আনিয়া 
এক ক্ষেতে বুনিলে বিভিন্ন জাতীয় গাছের ফুলের পরাগ বাতাসে এবং মৌমাছি 
প্রভৃতি দ্বারা মেশামিশি হইয়া বাঁয়। তাঁহার ফলে এদেশের উপযোগী অতি। 

চমতকার শঙ্কর বীজ উৎপন্ন হইতে পাঁরে। 

1 প্রথমে যে অল্প জমিতে চারা! প্রস্তুত করিয়। তাহা পরে ক্ষেতে লাগান 

হয় সেই জমিকে *ভাটী” বলে। 



কমলার গান। ৪১ 

শঙ্কর বীজ ভাটাতে দিয়ে 

সবল ক'রে চারা, 

লাইন করে লাইন করে 

ক্ষেতে লাগা”ৰ মোরা 
সরল রেখা সমান গলি 

মাইল মাইল যাবে, 

তিন-মোহান। চৌ-মোহান। 
কতই তায় হবে । 

গলি কত মিলবে হ'য়ে 

সম-চতুর্ভ জ, 

গলি কত মি'লবে ক'রে 

কোথাও বা ত্রিভুজ 

জ্যামিতির ক্ষেত্র নান। 

রেখ! পাঁতে পাতে 

হ'য়ে আছে, দেখব কত 

ঘু'রব যবে ক্ষেতে । 

বাঁতানকলে উঠবে জল 

দম্ক! বাতাস হ'লে : 

পপ পপ পাকা মা এষা পাপী িতি পি আশি শশা শিস লা ০ গ শশিিশিশী এনি  উ পিল শি শি ভি 

* সম-চতুভূ্জ 11 এবং ত্রিভুজ /১ 

জ্যামিতির ছুই শ্রেণীর ক্ষেন্র 



৪৯ কমলার গান। 

্ী 

তাহাতে একটা 

জল 

হইতে 
ন্ 1 

ইভা কুকার উপর বসান 
কলে কুয় 

সি চি 

র পাখা খুরিতেছে । 

হা জামেরিকাক্ খুব প্রচলিত । 
18) 

বাতাসে 

বাতাস কল (৮/17 ৯171) 

আছে পাম্প-কল চলিতেছে । উঠিন্তেছে। 

থাঁ'কবে তাহ।, কপাট-কলে *& 

বাধ! ঝিলের কুলে । 

মাপেছু'বার কপাট কল 

খুলে দেব ঘবে, 

ছু'টবে জল নালায় নালায় 
কল্-কল০কল. রবে । 

* কপাট-কল--910010€ 1 বেহারে ও উড়িষ্যায় গভর্ণমেণ্টের যে ক্ষেতে জল 

দিবার ব্যবস্থ। আছে তাহাতে ইঞ্জিনিয়ারগণ কপাঁট কলে জল বন্ধ রাখিয়া! কৃষক- 

দ্বিগকে প্রয়োজন মত জল দেন। 



কমলার গাম। 86৩ 

জমি আবার শুক্ষ হ'লে 

কলের লাঙ্গল ঘুরে 
গলি গ্রলি ফিরবে মাটি 

উলট. পালট ক'রে। 
চারা যখন লতেজ হয়ে 

ছু'হাঁত বেড়ে যাবে 

বড় কাচি দিয়ে তখন 

. তাদের প্ররনং *% হ'বে। 

গ্রুনিং হ'লে বহু ডালে 

ঝাড়া'ল হবে চারা, 

আশ্বিনেতে দে সব ডাল 

ফুলে হবে ভরা । 

খবর পেয়ে মধুর মাছি 

আ'নবে বেঁধে ঝাক 

ক্ষেতের কাছে জঙ্গলেতে 

করবে মৌচাঁক। 

জঙ্গলে খুব যত্ব ক'রে 

রাখব মৌচাকে 7 
শী শি লস সদ পাপা পপ পাপা সপে ্পিপিলাত ক পপি পলা -_ টি প্পীপিকিশপশীট পাশ শিস শশী পাটা পিপিপি 

* গ্রান্ং ( [01772 )__গা্ ছাটা। ইহাতে গাছ ঝাড়াল হইয়া ত তাহাতে 
অনেক ফল ধরে। 

+ইউরোপের আধুনিক পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গাছের 
ফুলে ষত বেণী মৌমাছি আসিবে তাহীর ফল তত বেদী ও পুষ্ট হইবে। তজ্জন্ত 

আজকাল ইউরোপের অনেক ফলের বাগানে মৌমাছ প্রতিপালন আরম্ভ হইয়াছে। 



শপ শি জরি 

8৪8 কমলার গান। 

কাপাম ক্ষেতে আসে যা'তে 

মাছি ঝাঁকে ঝাঁকে । 
ফুল্প কম্থম ছুলে ছুলে 

নিত্য কাল বেলা, 
মৌমাছি আর অলির মনে 

ক'রবে কত খেলা । 
ফুলে ফুলে ধাবে তারা 

গুন-গুন-গুন, রবে, 
নানা ফলের পরাগ তায় 

মেশা মিশি হঃবে। 
তাহে হ'বে ফলে ফুলে 

পুষ্ট কাপান ফল, 
পাতার কোলে ডালে ডালে 

ক'রবে টল._-টল। 
পোষ মাসে টল -টলে ফল 

ফা'টতে স্থুরু হবে, 
তু'লতে দে ফল কোল সাঁওতাল 

কিশোরী &% কত যাবে । 
'আনন্দ আর স্বাস্থ্য ভর৷ 

স|জিয়ে রূপের ডালা , 
নি রনারা শী সপ পি ৯৯৯ পপ পাত 5 

পপ ১ পাসপ্পদ 

" কাপাসের ফল তোলা! স্ত্ী-ম্ুর দ্বারাই ভাল হয়। অথট তাহাদের । বেতন 
পুরুষের অপেক্ষা অনেক কম। 



কমলার গান। ৪8৫ 

উপ্ঠলে রবি নিত্য ক্ষেতে 

যাবে হাজার বাল! । 

মুক্ত বাতাস পেষে তার! 

মুক্ত আকাশ তলে, 

কাণে মাথায় লাগিয়ে ফল 

ছুটবে প্রাণ খুলে | 

কলির মত কিশোরী শত 

বেড়াবে তুলে ফল 

ঝুড়ি নিয়ে ছুটবে আর 

হানবে খল খল.। 

দারাদিন হেসে খেলে 

ঝুড়ি বোঝাই করে, 

(বল! গেলে দলে দলে 

ফিরবে সবে ঘরে। 

সন্ধ্যা হ'লে আগুন জেলে 

পুরুষ নারী মিলে, 

নাচে গানে মত্ত হ'বে 

মবে আপন ভূলে 

“সাম-লিয়া, রস- বতী” *% 

ঝ্লেস্বর তলে, 
7 পপাশলি সীল উনিশ ১ ০ ৮ পে শি পিক শি পিপিপি পিপল 

শী পাপ সপ 6 জা হা 

সামলিয়া-__কুফ। রসবতী-_াধা। টার "স+ এর উকি কতকটা রা 
এর মত হইবে । 



কমলার গান । 

মিলা,য়ে গল! গাইবে গীত, 
_..,, কতই হেলে ছুলে। 

তা, ধিন-ধিন, তা, তিন-তিন্, 
মাদল মধুর বোলে, 

বাজবে আর নাস্চবে তারা 

তালে- তালে--তালে। 

সেজে নানা বনের ফলে 

হাতে হাতে ধরে 

কতরন্গে না' চবে তার! 

যুরে সুরে ঘুবে। 

নাচবে গলা ধ'রে আবার 

জোড় মিলে মিলে, 

ট--ম-কে,ঠমকে কিবা, 

মাদলের তালে । 

ঈ।ড়িয়ে বসে উপুড় হয়ে 

অপুর্ব তাগুবে, 

বা'জবে নূপুর মধুর্ মধুর্ 
রুণু-রুণু রুণ, রবে। 

পা্যাপো প্যাপো প্যাপো বাঁশী 

দা ঢা্লবে সুধা কাণে 

সা-রি-গ।মা-পা-ধা-নি-স। 

জর তার না জানে। 
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তে লানা বনের ফুলে হাতে হাতে ধরে 

কত রঙ্গে নাচে তারা খুরে ঘুরে ঘুরে ? 





কমলার গান । ৪৭ 

তুলা গুদাম জাত কর! 

কন্মশালে ছা"ড়িয়ে খোসা 

ফেলে জিনিং কলে * 

তুলার বীচি ছাড়ান হ'বে 

অতি সুকৌশলে । 

থাকবে তুলা গুদাম জাত 

হ'য়ে গাইট শত 

দেশ বিদেশে চালান হবে 

নী মত মত। 

গাভী ও ছাগ। 

মোদের দেশে গাভী ত 

হ?চ্ছে ক্রমে নিরস 

ইউরোপের গাভী মকল 

দিনের দিন সরস। 

শুঃনলে ইহ! মোদের মনে 

বিশ্বাস না হয়, 

বিলাতে গাভী আ'ধ:মণ দুধ 

সচরাচর দেয়। 
লস শসপপালা কী পক প্লিজ শত সী ৩ সস লি ও বালা একা তই পরপর 

পপ পি হাত শর লাশ কাক পাপন খাস সত পান্প্পাপাপাস শশী চে 

* ভিনিংকল (0700109 টি এই কলে অতি প সহজে তলার বীচি 

পুথক করা যাঁয়। 



$& কমলার গন |, 

এখন মোদের ছাগের ছুথ 

এক আধসের হয়, 
হুইজ দেশে ছাগ্ে ছুধ 

তিন চার দের দেয় । 

বিল'তে লোকে মুগ্ধ মোদের 

যমুনা পারির & গুণে 

হচ্ছে নিরস জ্রমে তারা 

মোদের যতন বিনে। 
রাখব মোরা ছু”্পাচ শত 

গাভী আর ছাগ, 
টিকেট্ দিয়ে টিকেট দিযে 

করব তার ভাগ । 

ছোট বড় ঘণ্টা! নানা 

বেঁধে দেব গলায়, 
! চলে পাপন জন লি পাপা পন আস পল সপ্আস্ই সপ সপন কী 055 কা ৩ নপক 

* যমুনা! নদীব তীরে অতি উৎকৃষ্ট এক জাতীয় ছাগল আছে তাহাদিগকে 
যিমুনা পারী' বলে। ভাহারা সচরাচর /২| সের /৩ সের দুধ গেয়। যত 
তাবে এখন এই জাতীয় ছাগল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ্ুইজারলগ্ড, ও জর্্ানিতে 
এখন বন্ছ ছাঁগ পাপন ক্ষেত্র 02০81 121) হ্ইয়াছে। তাহার এক এক ক্ষেত্রে 
সহআাধিক ছাগ প্রতিপালিত হইতেছে এবং বৈজ্ঞানিক উপায্জে তাহাদের দুধ 
বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, ছাগলের পক্ষে তিন চাঁরি শের চুধ দেওয়! এখন তথায় 
সাধারণ ব্যাপার জইয়াছে। ইউরো পীয়গণ ভারতবর্ষ, ও নিউবিয়! প্রভৃতি নানা স্থান 
হইতে উই জাতীয় ছাগল লনা নিঙ্ছেরা এক অপূর্ব জীবের উৎপত্তি পাধন 
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রাখাল তায় বুঝবে থদদি 
জঙ্গলে কেউ পালায় । 

টুন্-টুন-টুন্, শক ক'রে 

গাভীর! গোঠে যাবে 

রাখাল সব ছুটবে সাথে 

হাই--হাই-__হাই রবে । 

পশুর! যবে খাবে ঘাপ 

ধারে--ধীরে--ধীরে 

খে'লবে তারা ডান্তা গুলি 

গাছের তলা ভ'রে। 

শিক্ষ! যাহ। হবে মোদের 

উদ্ভিদ --বিজ্ঞানে 
লাগা”ব তার কিছু গোচর- 

ভূমি নির্বাচনে | 

ক'রে গোচর, টীলা, পাহাড় 

ভর! যা ঝোপে, গাছে, 

---- পাপী পিপি ই পপ বশ কাপ উপ পরা পপ পপ থাপ টব হে 

করিয়াছেন ! তীহাদের এইরূপ সর্ব বিষয়ে উন্নতির কথা শুনিককা 

আমরা কেবল প্রশংসা করিতেছি। মানের প্রতিতাশালী ঘুবকদের 
্টীকাজ। (2105159) এইরূপ মন্থতযত্ব লাভের দিকে যাইতেছেনা ! দেশের 
লিভ প্রতিভাশালী যুবক ন্যারিষ্টার আদি হইয়া কতীত্ব লাভের উদ্যমে সন্ত 
টাকি ও পিতৃ সঞ্চিত অর্থ পর্যস্ত ক করিম হতাশ হইয়া পড়িতেছেল | 



) 5) 

দ বিবহাযী নস । 

বিষাক্ত গাঁছ বা কিছু'তার 
একফ্েলিব ভুলে ঘেছে। 

বিজ্ঞানের শিক্ষা মত 

সরস ঘাস তা 

ক'রব চাস ষা'তে গাভীর 

অধিক ছুধ হুয়। 

খাদ্য মাছে ঘা'তে গাভী 

স্বস্থ সবল রয় 

কিন্তু তায় তাদের কভু 
ছধ বেশী না হয়। 

বিজ্ঞানের শিক্ষা মত 
খোরাক দেব মোরা 

গাতী যাতে তুস্থ রবে 

ছুধে পালান ভরা | 

আ'মমণ ছুধ মোদের গাভী 

সকল সময় দেবে 

ছাঁগের দুধ তিন চর মের 

মকল সময় হ'বে। 












